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คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง”
โดย ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
คุณสมบัติของ “พลเมื อง” ในระบอบประชาธิปไตย ทั้งหมด ๖ ประการ คือ (๑) เคารพกติกา (๒)
เคารพสิทธิผู้อื่น (๓) เคารพความแตกต่าง (๔) เคารพหลักความเสมอภาค (๕) รับผิดชอบต่อสังคม และ (๖)
พึ่งตนเอง ซึ่งถ้าจะให้จาง่ายๆ เราสามารถสรุปรวมให้เหลือ ๓ ข้อได้คือ (๑) เคารพกติกา (๒) เคารพสิทธิผู้อื่น
(เคารพสิทธิ เคารพความแตกต่าง เคารพหลักความเสมอภาค) และ (๓) รับผิดชอบต่อสังคม (รับผิดชอบต่อ
สังคม และพึ่งตนเอง) ไม่ได้เกิดขึ้นมาโดยการฟังบรรยาย หรือสอนด้วยการพูดให้ฟัง หากเกิดจากการเรียนรู้
โดยการใช้กิจกรรมและการลงมือปฏิบัติในการทาให้ผู้เรียนคิดได้ และพัฒนาคุณสมบัติเหล่านี้ให้มีขึ้นมาด้วย
ตนเอง
“คู่มือการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง” จะได้กล่าวถึงหลักการและวิธีการในการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อสร้ างความเป็นพลเมือง เพื่อให้อาจารย์และครูผู้สอนสามารถนาไปประยุกต์ใช้ใน
ห้องเรียนได้ด้วยตนเอง ดังจะได้กล่าวต่อไปนี้
๑. หลักการพื้นฐานของการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง”
ก่อนที่จะกล่าวถึง “วิธีการ” ในการสร้าง “ความเป็นพลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จาเป็นที่
จะต้องกล่าวถึง “หลักการพื้นฐาน” ของการจัดการศึกษาเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง” เสียก่อน โดยเหตุที่
“ประชาธิ ป ไตย” คื อ ระบอบการปกครองที่ ป ระชาชนเป็ น เจ้ า ของอ านาจสู ง สุ ด ของประเทศ “พลเมื อ ง”
ในระบอบประชาธิปไตยจึงเป็น “เจ้าของประเทศ” ที่มีสิทธิเสรีภาพในประเทศของตนเองอย่างเสมอภาคกัน
และสามารถอยู่ร่วมกับเจ้าของประเทศคนอื่นได้ถึงแม้จะแตกต่างหรือขัดแย้งกัน ดังนั้น เมื่อ “พลเมือง” ใน
ระบอบประชาธิปไตยเป็นเจ้าของประเทศ “ความเป็นพลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย โดยหลักแล้วจึงมิได้
เกิดขึ้นด้วยการบังคับ หากเกิดขึ้นด้วยการทาให้เจ้าของประเทศทั้งหลายเกิดความตระหนัก เรียนรู้ และพัฒนา
คุณสมบัติต่างๆ ของความเป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยให้มีขึ้นมาด้วยตนเอง ซึ่งเราสามารถสรุป
หลักการพื้นฐานของการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง ได้ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ที่จะพัฒนาผู้เรียน (นักเรียน นิสิต นักศึกษา) ให้เป็น “พลเมือง” ไม่ใช่ผู้สอน แต่คือตัวผู้เรียนเอง โดย
ผู้ส อนท าหน้า ที่ เป็ น “วิ ท ยากรกระบวนการ” ในการจัด กระบวนการเรี ย นรู้ใ ห้ ผู้เรี ย นคิ ดได้ และ
“พั ฒนาตนเอง” ให้มีคุ ณสมบัติค วามเป็นพลเมืองได้ด้วยตนเอง ดังนั้น ผู้เรียนจึงเป็น “ประธาน”
ร่วมกับผู้สอน ไม่ใช่ “กรรม” และเป็น “ศูนย์กลาง” ของการเรียน (student-centered)
๒. การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย จึงเป็น “แนวระนาบ” มิใช่
“แนวดิ่ง” ที่อาจารย์มี “อานาจ” และเป็นผู้ผูกขาด “ความรู้” โดยผู้เรียนมี “หน้าที่” ต้องจดต้องจาต้อง
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ทาตามที่อาจารย์บอก และวัดผลว่าถ้าใคร “จา” และตอบตามที่อาจารย์ “สอน” ได้มากเท่าไร ยิ่งได้
คะแนนดีมากเท่านั้น หากเป็นการเรียนการสอน “แนวระนาบ” ที่ครูหรืออาจารย์จะเรียนรู้ร่วมกั บ
นักเรียนนักศึกษา และเรียนรู้จากนักเรียนนักศึกษาได้ด้วย
๓. การพัฒนาตนเองให้มีความเป็นพลเมืองในข้อต่างๆ ขึ้นมาไม่ได้เกิดจากการฟังบรรยาย หากต้องใช้
กิจกรรม และการลงมือปฏิบัติ
๔. การเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็น “พลเมือง” จะต้องมีการติดตามประเมินผลในการพัฒนาตนเอง
โดยให้มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และมีการสรุปบทเรียนการเรียนรู้ (reflection) โดยให้ผู้เรียน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนอย่างสม่าเสมอ
จริ ง ๆ แล้ ว ไม่ ใ ช่ ผู้ เรี ย นทุ ก คนจะคิ ด ได้ ด้ ว ยตนเอง หรื อ พั ฒ นาตนเองด้ ว ยตนเองขึ้น มาได้ ทุ ก คน
แต่กระบวนการเรียน “แนวระนาบ” และผู้เรียนเป็น “ประธาน” จะทาให้ผู้เรียนที่คิดได้แล้วได้ขึ้นมาเป็นผู้นา
การเรียนรู้วิธีนี้จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้สติปัญญาและเหตุผล ผู้ที่ยังคิดไม่ได้จะได้คิดจากผู้เรียนที่คิดได้แล้ว คน
ที่ยังทาไม่ได้จะเรียนรู้และควบคุมตนเองจากผู้ที่ทาได้แล้ว และเมื่อคนส่วนใหญ่เป็น “พลเมือง” แล้ว คนที่ยัง
ไม่ เ ป็ น พลเมื อ งจะกลายเป็ น ส่ ว นน้ อ ยที่ จ ะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามคนส่ ว นใหญ่ และจะต้ อ งเรี ย นรู้ ที่ จ ะต้ อ งเป็ น
“พลเมือง” ในท้ายที่สุด
๒. รูปแบบกิจกรรมเพื่อสร้าง “ความเป็นพลเมือง”
เราสามารถใช้กิจกรรมรูปแบบต่างๆ ในกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองให้มี
คุณสมบัติความเป็นพลเมืองในข้อต่างๆ ทั้ง ๖ ข้อ โดยผู้สอนสามารถนารูปแบบกิจกรรมที่จะนาเสนอต่อไปนี้
มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา ซึ่งจะขอแยกนาเสนอกิจกรรมต่างๆ ไปตาม
หัวข้อของคุณสมบัติของความเป็นพลเมืองในข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
๒.๑ ฝึกการเคารพกติกา
กิจกรรมที่ ๑ ตกลง “กติกา” ในการอยู่ร่วมกัน
(๑) ผู้สอนอธิบายว่า “ประชาธิปไตย” คือการปกครองโดย “กติกา” หรือกฎหมายที่มาจากประชาชนดังนั้น
กติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนจะมาจากนักเรียนนักศึกษาตกลงกันว่า เราควรจะมีกติกาอะไรบ้าง
จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนสิ่งที่คิดว่าควรจะเป็นกติกาในการอยู่ร่วมกันในห้องเรียนมาคนละหนึ่งข้อ โดย
เขียนบน post-it และให้แต่ละคนออกมาแปะที่กระดานหน้าห้อง
(๒) ผู้สอนสรุปประเด็นที่มีการเสนอมา โดยให้เรื่องที่คล้ายกันหรือทานองเดียวกันเป็นประเด็นเดียวกัน
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(๓) ผู้สอนนาประเด็นกติกาที่สรุปเป็นข้อๆ จาก (๒) มาประชุมกันและ “ตกลงกัน ” ไปทีละข้อ โดยใช้

หลักการปกครองโดยเสียงข้างมากที่คุ้มครองเสียงข้างน้อย (เสียงข้างมากเคารพเสียงข้างน้อย และ
เสีย งข้ า งน้อยเคารพเสีย งข้ า งมาก) ให้เสีย งข้า งน้อ ยได้แ สดงความคิดเห็นให้ เสีย งข้างมากรับฟั ง
โดยหลีกเลี่ยงการโหวต และพยายามใช้วิธีการสรุปแบบ “เห็นพ้องต้องกัน” ไปทีละข้อ ทั้งนี้ “กติกา”
ไม่ควรจะมีมากเกินไป เพราะกติกายิ่งมาก ประสิทธิภาพการบังคับใช้จะยิ่งน้อย เหมาะสมที่สุดคือไม่
ควรมีเกิน ๕ ข้อ
(๔) เขียน “กติกา” ที่ตกลงกันบนกระดาษโปสเตอร์และติดไว้ในห้องให้เห็นโดยทั่วกัน และให้ผู้เรียนจด
ลงในสมุดของตนเองและเซ็นชื่อไว้
(๕) ให้ผู้เรียนประเมินตนเองว่า “กติกา” ข้อใดที่จะปฏิบัติได้น้อยที่สุด และให้เหตุผลว่าทาไมจึงจะปฏิบัติ
ได้น้อยที่สุด โดยเขียนในสมุดของตนเอง หรือผู้สอนอาจทาเป็นเอกสารแจกให้ผู้เรียน ดังตัวอย่าง
ชื่อ ...........................................................
“ ก ติ ก า ” ข้ อ ใ ด ที่ นั ก เ รี ย น ( ห รื อ นั ก ศึ ก ษ า ) คิ ด ว่ า ต น เ อ ง จ ะ ป ฏิ บั ติ ไ ด้ น้ อ ย ที่ สุ ด
...............................................................................................................................................
เพราะเหตุใด จึงคิดว่าตนเองจะปฏิบัติได้น้อยที่สุด
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
นักเรียน (หรือนักศึกษา) จะพัฒนาตนเองอย่างไร ให้สามารถปฏิบัติตามกติกาข้อนี้ให้ได้
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................

(๖) ให้มีการ “ประเมิน” การเคารพกติกา โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินตนเอง โดยทาตารางบนกระดานไวท์

บอร์ดหรือกระดาษฟลิปชาร์ทดังตัวอย่าง และให้ผู้เรียนแต่ละคนออกมาประเมินตนเองว่ากติกาแต่ละ
ข้อ ตนเองเคารพมาก/ ปานกลาง/ หรือน้อย (ทั้งนี้ให้ใช้วิธีการขีดแบบเดียวกับการนับคะแนนเลือกตั้ง
คือใช้วิธีการขีดเส้นสั้นๆ ทางตั้ง พอถึงคนที่ห้าให้ขีดเป็นแนวนอนตัดขวางสี่เส้นแรก ดังนี้ IIII เพื่อให้
ง่ายในการนับ)
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กติกาที่ตกลงกัน (ตัวอย่าง)
มาก
๑. ตรงต่อเวลา
๒. ไม่คุยกันรบกวนการเรียนการสอน
และไม่ละเมิดสิทธิผู้อื่น
๓. รับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
๔. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสารระหว่ างการ
เรียน

ปานกลาง

น้อย

(๗) ข้อที่มี การปฏิ บัติ ได้ น้ อยที่ สุด ให้อภิ ปรายกัน ในห้ องว่า ปั ญหาคืออะไร สาเหตุอยู่ที่ ไ หน และจะ

ช่วยกัน แก้ไขอย่างไร โดยอาจมีการให้เสนอกันว่าคนที่ไม่ละเมิดกติกา อาจมีบทลงโทษเบาๆ ที่
เหมาะสม เช่น บาเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม
(๘) ให้มีการประเมินการเคารพกติกาอย่างสม่าเสมอ เช่น สัปดาห์ละครั้ง โดยใช้กระบวนการตามข้อ ๕ ข้อ
๖ และข้อ ๗ ทุกครั้ง
กิจกรรมที่ ๒ ใครคือคนละเมิดกติกา
(๑) ให้ผู้เรียนเขียนบน post-it ว่า “ท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา แล้วแต่กรณี ) พบเห็นการละเมิด
กติกา หรือละเมิดกฎหมายในเรื่องใดบ้าง จะเป็ นการพบเห็นเอง หรือเห็นจากข่าวก็ได้ เช่น การขับรถ
ฝ่าไฟแดง ขับรถผิดกฎจราจร จอดในที่ห้ามจอด ขายเทปผีซีดีเถื่อน เป็นต้น ” แล้วให้ออกมาแปะที่
กระดาน
(๒) ผู้สอนสรุปประเด็นเป็นข้อๆ ไว้บนกระดาน
(๓) จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนบน post-it อีกแผ่นว่า “แล้วตัวท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา แล้วแต่กรณี)
เคยละเมิดกติกา หรือละเมิดกฎหมายในเรื่องใดบ้าง” แล้วให้ออกมาแปะบนกระดาน
(๔) ผู้ส อนพู ด ว่ า “ดู ซิว่ า เรื่ อ งที่ เ ราพบเห็ น คนอื่ น ละเมิ ด กติ ก า กั บ เรื่อ งที่ เ ราเป็ น คนละเมิ ด กติ ก าเอง
เหมือนกันหรือแตกต่างกันอย่างไร” และอ่านไปทีละแผ่น (โดยอาจข้ามเรื่องซึ่งคล้ายๆ กัน) ซึ่งจะเห็น
ได้ว่าเรื่องที่ผู้เรียนเห็นคนอื่นทากับเรื่องที่ผู้เรียนทาเอง เหมือนกันหมดหรือเกือบหมด
(๕) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “ตกลงปัญหาเรื่องการละเมิดกติกาหรือละเมิดกฎหมายในสังคมไทย ใครคือคน
ละเมิดกติกา” ผู้เรียนจะตอบว่า “ตัวเรา” ผู้สอนถามต่อว่า “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดกติกาใน
สังคมไทยต้องแก้ที่ใคร” ผู้เรียนจะตอบว่า “แก้ที่เรา” จากนั้นผู้สอนถามอีกครั้งว่า “ถ้าจะสร้างสังคมที่
ประกอบด้วยพลเมืองที่เคารพกติกา ต้องเริ่มต้นที่ใคร” ผู้เรียนจะตอบว่า “เริ่มที่เรา”
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(๖) ผู้สอนสรุปว่า เราคือสาเหตุของปัญหาการละเมิ ดกติกา หรือการละเมิดกฎหมายในสังคมไทย การ
แก้ปัญหาจึงต้องเริ่มที่ตัวเรา เมื่อสาเหตุไม่มีปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป การสร้างสังคมที่ประกอบด้วย
พลเมืองที่เคารพกติกาจึงต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
๒.๒ ฝึกการเคารพสิทธิผู้อื่น
กิจกรรมที่ ๑ ใครคือคนละเมิดสิทธิผู้อื่น
(๑) ผู้สอนเขียนหัวข้อบนกระดานว่า “การละเมิดสิทธิผู้อื่น” จากนั้นแจกกระดาษ post-it ให้ผู้เรียนทุกคนๆ
ละ ๒ แผ่น
(๒) ให้ผู้เรียนทุกคนเขียนบน post-it แผ่นแรก โดยตอบคาถามว่า “ท่าน (หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา)
เคยถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง เช่น ถูกแซงคิว ถูกจอดรถขวางทาง เพื่อนบ้านเปิดเพลงเสียงดังในยาม
วิกาล เพื่อนคุยกันเสียงดังรบกวนการเรียน เพื่อนเอาของไปใช้โดยไม่ขอ ให้เขียนมาหนึ่งเรื่อง” แล้ว
ออกมาแปะที่กระดาน
(๓) ผู้สอนสรุปรวมรวมประเด็นเป็นข้อๆ ไว้บนกระดาน
(๔) จากนั้นให้ผู้เรียนเขียนบน post-it แผ่นที่สองว่า “เมื่อกี้นี้ท่าน (หรือ นักเรียน นิสิต นักศึกษา) เขียนว่า
ท่านเคยถูกละเมิดสิทธิอะไรบ้าง แล้วตัวท่านล่ะ ท่านเคยละเมิดสิทธิคนอื่นในเรื่องใดบ้างหรือไม่ ให้
เขียนมาหนึ่งเรื่อง” แล้วให้ออกมาแปะบนกระดาน
(๕) ผู้สอนพูดว่า “ดูซิว่า ที่เรื่องที่เราถูกละเมิดสิทธิ กับเราเป็นคนละเมิดสิทธิผู้อื่น แตกต่า งกันหรือไม่”
และอ่านไปทีละแผ่น (โดยอาจข้ามเรื่องซึ่งคล้ายๆ กัน ) ซึ่งจะเห็นได้ว่าเรื่องที่ผู้เรียนถูกคนอื่นทากับ
เรื่องที่ผู้เรียนเป็นคนทา เหมือนกันหมดหรือเกือบหมด
(๖) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “ตกลงปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่นในสังคมไทย ใครเป็นคนละเมิดสิทธิ ”
ผู้เรียนจะตอบว่า “ตัวเรา” ผู้สอนถามต่อว่า “ถ้าจะแก้ปัญหาเรื่องการละเมิดสิทธิผู้อื่นต้องแก้ที่ใคร”
ผู้เรียนจะตอบว่า “แก้ที่เรา” และผู้สอนถามอีกครั้งว่า “ถ้าจะสร้างสังคมที่คนเคารพสิทธิผู้อื่น ต้อง
เริ่มต้นที่ใคร” ผู้เรียนจะตอบว่า “เริ่มที่เรา”
(๗) ผู้สอนสรุปว่า เราคือสาเหตุของปัญหาการละเมิดสิทธิผู้อื่นในสังคมไทย การแก้ปัญหาจึงเริ่มที่ตัวเรา
เมื่อสาเหตุไม่มีปัญหาก็จะไม่มีอีกต่อไป การสร้างสังคมที่ประกอบด้วยพลเมืองที่เคารพสิทธิผู้อื่นจึง
ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรา
(๘) จากนั้นผู้สอนอ่านรัฐธรรมนูญมาตรา ๒๘ ให้ผู้เรียนจดลงบนสมุดของตนเอง และสรุปว่า เราทุกคน
เป็นเจ้าของประเทศ แต่ถ้าเจ้าของประเทศทุกคนอยากทาอะไรก็ทา โดยไม่คานึงถึงสิทธิผู้อื่น ประเทศ
ของเราก็จะมีแต่ความวุ่นวายและการล่วงละเมิดสิทธิของกันและกัน จนไม่อาจอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก
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ต่อไปได้ ดังนั้นสิทธิของเราจึงใช้ได้เท่าที่ไม่ละเมิด สิทธิของผู้อื่น ซึ่งเป็นกติกาที่กาหนดไว้แล้วใน
รัฐธรรมนูญที่เราทุกคนควรต้องปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง “บุคคล ... ย่อมใช้สิทธิและเสรีภาพของตนได้เท่าที่ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคลอื่น ...”
กิจกรรมที่ ๒ ตรวจสอบไม่ให้ละเมิดสิทธิของกันและกัน และไม่ให้มีการละเมิดกติกา
(๑) แจกกระดาษ A4 ที่หนากว่าปกติ ให้ผู้เรียนตัดเป็น ๘ แผ่นเท่าๆ และให้เขียนว่า “คุณกาลังละเมิดสิทธิ /
ละเมิดกติกา” และให้เขียนชื่อตนเองไว้ข้างล่าง
(๒) วิธีการเล่นคือ เมื่อมีใครมาละเมิดสิทธิ หรือมีการละเมิดกติกาที่ตกลงกันไว้ในข้อใด ให้แจกบัตรนี้ให้
กติกาคือ ถ้าเราละเมิดกติกา หรือละเมิดสิทธิผู้อื่น ต้องน้อมบัตรแต่โดยดี
(๓) ให้เวลาหนึ่งสัปดาห์ (หรือสองสัปดาห์ หรือนานกว่านั้นก็ได้ ) ใครมีบัตรมากที่สุดต้องออกมาพูดหน้า
ห้อง หรือให้ทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ให้ส่วนรวม
(๔) สามารถทากิจกรรมนี้ซ้าหรือต่อเนื่องได้เรื่อยๆ
๒.๓ ฝึกการเคารพความแตกต่าง
กิจกรรมที่ ๑ คาตอบที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยมิได้มีเพียงแค่คาตอบเดียว
(๑) ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “อาจารย์ให้เงินท่าน (หรือนักเรียน นิสิต นักศึกษา) คนละ ๑๐ บาท ให้ไปซื้อของ
ราคา ๓ บาท จะได้เงินทอนกี่บาท” ผู้เรียนจะตอบว่า ๗ บาท
(๒) ผู้สอนถามต่อว่า “ใครมีคาตอบอื่นหรือไม่” ถ้าไม่มีใครตอบให้ผู้สอนเฉลย คาตอบอื่นมีอีก ๓ คาตอบ
คือ หนึ่ง คือทอน ๒ บาท ถ้าใช้เหรียญ ๕ บาทไปซื้อ สอง ทอน ๑ บาท ถ้าใช้เหรียญ ๒ บาทไปซื้อ
และ สาม ไม่ทอนเลย ถ้าใช้เหรียญบาทไปซื้อ
(๓) ผู้สอนอธิบายว่า คาถามข้อเดียวมีคาตอบที่ถูกต้องถึง ๔ คาตอบ ขึ้นอยู่กับคาว่าใช้เหรียญอะไรไปซื้อ
ถ้าใช้เหรียญ ๑๐ บาทไปซื้อก็ทอน ๗ บาท ถ้าใช้เหรียญ ๕ ไปซื้อก็ทอน ๒ บาท ถ้าใช้เหรียญ ๒ บาท
ไปซื้อก็ทอน ๑ บาท คาตอบที่ถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยมิได้มีเพียงแค่คาตอบเดียว
(๔) ผู้สอนถามต่อว่า “แล้วพรรคการเมืองใด คือคาตอบที่ถูกต้องสาหรับประเทศไทย” ให้ผู้เรียนคิดหรือ
แลกเปลี่ยนสักครู่หนึ่ง แล้วจึงเฉลยว่า คาตอบคือ ถูกทุกพรรค ขึ้นอยู่กับประชาชนเจ้าของประเทศว่า
จะเลือกพรรคใด ใครได้คะแนนเสียงมากกว่าก็ชนะการเลือกตั้งไปตามกติกา
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(๕) ผู้สอนสรุปว่า เมื่อคาตอบที่ถูกต้องมีได้มากกว่าหนึ่งคาตอบ หรือถูกต้องทุกคาตอบ เราจึงต้องเคารพ
ความแตกต่างของกันและกัน คาตอบของคนอื่นก็ถูกต้องเหมือนกับคาตอบของเรา จะอยู่ร่วมสังคม
เดียวกัน ร่วมประเทศกันจึงต้องเคารพซึ่งกันและกัน ความสมานฉันท์มิใช่การเปลี่ยนคนอื่นให้มาคิด
เหมือนเรา แต่คือการเคารพว่าคนอื่นมีสิทธิที่จะคิดแตกต่างจากเรา
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกการรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง
(๑) ให้ทุกคนตอบคาถามในกระดาษ ๒ - ๓ คาถามที่เป็นประเด็นที่มีความเห็นขัดแย้งกันอยู่ในสังคม
เช่น หนึ่ง “ในการเลือกตั้งครั้งหน้า หรือถ้ามีการยุบสภาเกิดขึ้น (ถ้ายังไม่มีสิทธิเลือกตั้งให้สมมติว่ามีสิทธิ
เลือกตั้งแล้ว) ท่านจะเลือกพรรคการเมืองใด” สอง “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ที่ประเทศไทยควรยกเลิกโรงเรียน
กวดวิชา” สาม “ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่เราควรสร้างเขื่อนเพิ่มเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วม ถึงแม้ว่าจะต้องสูญเสียป่า
ไม้เป็นจานวนมาก” หรือคาถามใดๆ ที่เป็นเรื่องที่ขัดแย้งหรือเห็นแตกต่างกันอยู่ ในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย
ของท่าน
(๒) ให้ทุกคนจับคู่กัน โดยหาคนที่ตอบคาถามแตกต่างกันในข้อหนึ่งข้อใด เพียงข้อเดียว ให้คนแรก
อธิบายเหตุผลให้อีกคนฟังว่าทาไมจึงมีความเห็นเช่นนั้น กติกาคือ ให้ฟังอย่างตั้งใจ ห้ามเถียง ห้ามโต้แย้ง แต่
ถามได้ ให้เวลา ๒ นาที จากนั้นสลับให้อีกคนอธิบายบ้างโดยเงื่อนไขเดียวกัน
(๓) จากนั้นผู้ส อนจะเชิ ญ ๓ คู่ ๓ คาถาม ออกมาพู ดหน้าห้อง โดยอาจสุ่มหรือเลือกคู่ที่คุย สนุก ๆ
ออกมา โดยคนที่ถูกเชิญออกมาพูด จะไม่พูดความคิดของตัวเอง แต่จะพูดความคิดของอีกคนว่า เขามีความเห็น
อย่างไร เมื่อพูดเสร็จให้ผู้สอนถามความรู้สึกเมื่อต้องฟังสิ่งที่แตกต่างจากความคิดของตนเอง
(๔) ผู้สอนสรุปว่า ถ้าเรารับฟังซึ่งกันและกัน เราจะสามารถอยู่ร่วมกันได้ ถึงแม้จะมีความคิดเห็นที่
แตกต่างกัน ในเรื่องส่วนบุคคล เช่น ใครเลือกพรรคไหน ก็ให้เคารพกัน ส่วนในเรื่องส่วนรวมเราก็สามารถใช้
เหตุผลในการตัดสินปัญหาเรื่องของส่วนรวมร่วมกันได้ ถ้าเคารพและรับฟังซึ่งกันและกัน
๒.๔ ฝึกการเคารพหลักความเสมอภาค
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐
มาตรา ๓ “อานาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย”
มาตรา ๓๐ “บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกมองคนให้เป็นแนวระนาบ
๑. แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม (สาหรับห้องเรียนที่มีผู้เรียนตั้งแต่ ๒๐ ถึง ๖๐ คน) แจกกระดาษ A4 กลุ่มละ
หนึ่งแผ่น และให้ฉีกเป็น ๔ ส่วนเท่าๆ กัน
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๒. ผู้เรียนถามว่าในสังคมของเราประกอบด้วย ใคร หรือ อาชีพอะไร บ้าง ให้ตอบมากลุ่มละ ๔ อาชีพ
โดยให้ตอบทีละกลุ่ม และให้เขียนบนกระดาษ แผ่นละหนึ่งอาชีพ กลุ่มแรกและกลุ่มที่สอง ในโรงเรียน หรือใน
มหาวิ ท ยาลั ย ของเรา (เช่ น ครู อาจารย์ คนขายข้ า วแกง แม่ บ้ า น รปภ.) กลุ่ ม สาม รอบๆ โรงเรี ย นหรื อ
มหาวิทยาลัยของเรา และกลุ่มสี่ อาชีพอื่นๆ ใน สังคมไทย และให้มาแปะที่กระดานทีละกลุ่ม โดยให้แปะตาม
ความสูงต่า ของอาชีพ
๓. ผู้สอนถามว่า “ประชาชนอาชีพเหล่านี้ไปเลือกตั้งมีสิทธิเท่ากันหรือไม่? ทาไมประชาชนไม่ว่ายากดี
มีจนทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการเลือกตั้ง? ทาไมกากบาททุกอันตอนนับจึงเท่ากันหมดโดยไม่สนใจว่าใคร
เป็นคนกากบาท?” พอนักศึกษาตอบว่า “เพราะความเสมอภาค” ให้ผู้สอนถามต่อว่า “ทาไมประชาธิปไตย
ประชาชนจึงเสมอภาคกัน ?” ให้ประธานกลุ่มแต่ละกลุ่มตอบ ผู้สอนเฉลยว่า เพราะระบอบประชาธิปไตย
อานาจอธิปไตย (แปลว่าอานาจสูงสุดของประเทศ) เป็นของปวงชนชาวไทย ซึ่งบัญญัติไว้ที่ มาตรา ๓ ของ
รัฐธรรมนูญ ประชาชนจึงร่วมกันเป็นเจ้าของประเทศ ซึ่งตามหลักกฎหมายแล้ว ของสิ่งหนึ่งที่มีเจ้าของมากกว่า
หนึ่งคน โดยที่มิได้มีการระบุว่าแต่ละคนมีส่วนเท่าไร ทุกคนย่อมมีส่วนเท่าๆ กัน ประชาชนไม่ว่ายากดีมีจนทุก
คนจึงเป็นเจ้าของประเทศอย่ างเสมอภาคกัน รัฐธรรมนูญมาตรา ๓๐ จึงบัญญัติว่า “บุคคลย่อมเสมอกันใน
กฎหมาย และได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน”
๔. ถามต่อ ว่า “เมื่ อ ประชาบนเสมอภาคกั น ความสัม พั น ธ์ของประชาชนเป็ น แนวดิ่ ง หรื อ แนว
ระนาบ?” ผู้เรียนจะตอบว่า “เป็นแนวระนาบ” ผู้สอนก็ให้ผู้เรียนแปะใหม่ให้เป็นแนวระนาบ
๕. ผู้สอนสรุปว่า “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยต้องมองคนเป็นแนวระนาบ ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือการศึกษา เป็นแต่เพียง ความแตกต่าง อาชีพหรือหน้าที่การงาน เป็นแต่เพียง การแบ่งงานกันทาในสังคม
ในระบอบประชาธิปไตย “พลเมือง” ทุกคนล้วนแต่เสมอภาคกันในแนวระนาบ ถ้าไม่ฝึกฝนเราจะมองคนเป็น
แนวดิ่ง ขอให้ทุกคนตรวจสอบตนเองว่ามองคนเป็นแนวดิ่งหรือแนวระนาบ ถ้ามองคนเป็นแนวดิ่งต้องเปลี่ยน
ให้มองคนเป็นแนวระนาบ และต้องเคารพความแตกต่างและบทบาทหน้าที่ของกันและกัน
กิจกรรมที่ ๒ ฝึกการเป็น “พลเมืองโลก” : มนุษย์ไม่ว่าชาติไหน ภาษาใดล้วนเสมอภาคกัน
๑. แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ให้เขียนชื่อประเทศมากลุ่มละ ๓ ประเทศ สองกลุ่มแรกเขียนชื่อประเทศเพื่อน
บ้าน อีกสองกลุ่มให้เขียนชื่อประเทศในทวีปอื่นๆ โดยเริ่มทีละกลุ่มเพื่อให้ชื่อประเทศไม่ซ้ากัน
๒. ให้ผู้สอนเขียนคาว่า “ประเทศไทย” ไว้กลางกระดาน และให้แต่ละกลุ่มนาชื่อประเทศที่เขียนไว้มาแปะ
บนกระดาน โดยแบ่งประเทศเหล่านี้เป็นสองกลุ่ม ประเทศที่เหนือกว่าเรา (รวยกว่า เจริญกว่า) ให้แปะ
เหนือประเทศไทย ประเทศที่ด้อยกว่าเรา (จนกว่า ด้อยพัฒนากว่า) ให้แปะใต้ประเทศไทย
๓. เมื่อแปะครบทุกกลุ่มแล้ว ให้ ผู้สอนถามผู้เรียนว่า “ประเทศที่เหนือกว่าประเทศไทยเหนือกว่าเพราะ
เหตุใด ประเทศที่ด้อยกว่าประเทศไทยด้อยกว่าเพราะเหตุใด” ให้แลกเปลี่ยนกันในกลุ่มโดยให้เวลา
สั้นๆ และให้ตัวแทนทั้ง ๔ กลุ่มตอบ
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๔. ผู้สอนถามต่อว่า “เราปฏิบัติต่อประเทศที่เราเห็นว่าด้อยกว่า เสมอกันกับประเทศที่เราเห็นว่าเขาเหนือ
ว่าเราหรือไม่” จากนั้นถามต่อว่า “ถ้าเราเสมอภาคกันในประเทศ แล้วกับต่างประเทศเราควรต้องเสมอ
ภาคด้วยหรือไม่”
๕. ผู้สอนสรุปว่ามนุษย์ทุกคนล้วนมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าความเป็น “พลเมือง”
ในประเทศคือการมองคนในประเทศเป็นแนวระนาบ “พลเมืองโลก” ก็ต้องมองประชาชนประเทศ
ต่างๆ ในโลกอย่างเสมอภาคและเป็นแนวระนาบเช่นเดียวกัน
๖. ผู้ ส อนถามต่ อ ว่ า “เมื่ อ มนุ ษ ย์ ทุ ก คนในโลก ไม่ ว่ า ชาติ ไ หน ภาษาใดล้ ว นเสมอภาคกั น แล้ ว
ความสัมพันธ์ของผู้คนประเทศต่างๆ ในโลกเป็ น แนวดิ่ง หรือ แนวระนาบ?” ผู้เรียนจะตอบว่า “เป็น
แนวระนาบ” ผู้สอนก็ให้ผู้เรียนออกมาแปะชื่อประเทศต่างๆ ใหม่ให้เป็นแนวระนาบ
๗. ผู้สอนสรุปว่า ขอให้ทุกคนพัฒนาตนเองให้เป็น “พลเมืองโลก” โดยเริ่มต้นจากการมองคนประเทศ
ต่างๆ เป็นแนวระนาบ เลิกการเลือกปฏิบัติแบบไม่เป็นธรรมและเหยี ยดหยามประเทศที่ด้อยกว่าหรือ
จนกว่าเรา “ประชาคมอาเซียน” ที่กาลังจะมีขึ้น จะเกิดไม่ได้ถ้าคนไทยดูถูกเหยียดหยามเพื่อนบ้าน และ
ไม่มองคนเป็นแนวระนาบ
๒.๕ ฝึกความรับผิดชอบตนเอง และการพึ่งตนเอง
กิจกรรมที่ ๑ เราพึ่งตนเองได้มากแค่ไหนในชีวิตประจาวัน
๑. แบ่งผู้เรียนเป็นกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ให้ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม สารวจตนเองว่า ที่มาถึงโรงเรียนวันนี้มี
อะไรบ้างที่ทาได้เอง ของในตัวเองมีอะไรบ้างที่ได้มาด้วยตนเอง หรือเก็บเงินซื้อด้วยตนเอง โดยไม่ขอพ่อแม่
เพิ่ม
๒. ให้เวลาคุยกัน ๑๐ นาที จากนั้นให้ประธานหรือตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าห้ อง และอภิปราย
กลุ่มใหญ่ร่วมกัน
๓. อาจารย์สรุปว่า การเป็น “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตย เราจะเป็น “พละ” หรือ “กาลัง” ของ
“เมือง” ได้ เราต้องพึ่งตนเองตามสมควรให้ได้ด้วย ไม่ใช่เอาแต่พึ่งพ่อแม่หรือให้พ่อแม่ทาให้
กิจกรรมที่ ๒ เราพึ่ง “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” มากแค่ไหนในการปัญหาของเรา หรือเราเคย “บน” สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไม่
๑. แบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ให้ผู้เรียนสารวจตนเองว่าในตัวมี “สิ่งศักดิ์สิทธิ์” อะไรบ้าง และตนเองพึ่งสิ่ง
ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ ที่ ติด ตัวไว้ม ากน้อ ยแค่ ไ หน และเคย “บน” สิ่ง ศัก ดิ์ สิทธิ์ หรือ ไม่ ทราบหรื อไม่ ว่า “บน” มาจาก
“สินบน” เราคิดว่าการ “บน” และการ “แก้บน” เป็นการแก้ปัญหาได้จริงหรือไม่ ถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีนักเรียน
นักศึกษาจะทาอย่างไร
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๒. ให้เวลาคุยกัน ๑๐ นาที จากนั้นให้ประธานหรือตัวแทนกลุ่มออกมาสรุปหน้าห้อง และอภิปราย
กลุ่มใหญ่ร่วมกัน
๓. ผู้สอนสรุปว่า การเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือพระเจ้าเป็นเสรีภาพทางศาสนาและความเชื่อตาม
รัฐธรรมนูญ การภาวนาหรือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือแก้ปัญหาให้เป็นสิ่งที่ทาได้ แต่จริงๆ แล้วคนที่
จะแก้ปัญหาให้เราคือตัวเราเอง ทุกศาสนาล้วนแต่สอนให้พึ่งตนเอง ศาสนาพุทธสอนว่า ตนเป็นที่ พึ่งแห่งตน
ศาสนาคริสต์และศาสนาอิสลามสอนว่า พระเจ้าจะช่วยเฉพาะแต่คนที่ช่วยเหลือตนเอง
กิจกรรมที่ ๓ เราสามารถแก้ปัญหาด้วยตนเองได้มากแค่ไหน หรือต้องพึ่งคนอื่นหรือสิ่งอื่นตลอดเวลา
๑. แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่มย่อย และให้แต่ละกลุ่มตอบคาถามกลุ่มละข้อ ดังต่อไปนี้คือ
(๑) หมู่บ้านนักเรียนนักศึกษาน้ากาลังจะท่วม นักเรียนนักศึกษาแก้ปัญหาอย่างไร และถามต่อว่า ถ้า
เรียกร้องเจ้าของหมู่บ้าน เรียกร้องหน่วยงานรัฐให้มาป้องกันแก้ไข แต่เจ้าของหมู่บ้านและหน่วยงานรัฐไม่
สนใจ นักเรียนนักศึกษาจะป้องกันแก้ไขปัญหาน้าท่วมอย่างไร
(๒) ถ้านักเรียนหรือนักศึกษาทากับข้าวกินเอง แล้ว น้ามันปาล์ม หรือเนื้อหมู หรือเนื้อไก่ขาดตลาด
นักเรียนหรือนักศึกษาจะทาอย่างไร และถามต่อว่า ถ้าเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหา แล้วรัฐบาลไม่แก้ปัญหาจะ
ทาอย่างไร
(๓) โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยสกปรก มีการทิ้งขยะไม่เป็นที่ ห้องน้าไม่สะอาด นักเรียนจะแก้ปัญหา
อย่างไร และถามต่อว่า ถ้าเรียกร้องให้ผู้บริหารแก้ไข แล้วผู้บริหารไม่แก้ไขนักเรียนจะทาอย่างไร
(๔) ถ้ า นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาอยากจะท ากิ จ กรรมเพื่ อ สั ง คม แต่ ง บประมาณจากโรงเรี ย นหรื อ
มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ พ อ นั ก เรี ย นหรื อ นั ก ศึ ก ษาจะท าอย่ า งไร และถามต่อ ว่ า ถ้ าเรี ย กร้ องให้ โ รงเรี ย นหรื อ
มหาวิทยาลัยเพิ่มงบประมาณให้ แต่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยไม่มีงบประมาณเพิ่มให้จะทาอย่างไร
๒. ให้เวลาคุยกัน ๑๐ นาที และตัวแทนกลุ่มตอบกลุ่มละไม่เกิน ๓ นาที ผู้สอนซักถาม และนาไปสู่การ
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ ด้วยการ “พึ่งตนเอง”
๒.๖ ฝึกการมีความรับผิดชอบต่อสังคม
กิจกรรมที่ ๑ ฝึกความคิดและการมองโลกแบบเชื่อมโยง
๑. ผู้สอนยกเก้าอี้มาตั้งหน้าห้องหนึ่งตัว และถามว่า “นักเรียนเห็นเก้าอื้ตัวนี้ แล้วมองเห็นอะไรบ้าง เก้าอี้
ตัวนี้มาเป็นเก้าอี้ได้อย่างไร”
๒. แบ่งกลุ่มเป็น ๔ กลุ่ม ให้คิดสิ่งที่เกี่ยวข้องในการมาเป็นเก้าอี้ตัวนี้ ทั้งที่เป็น “ธรรมชาติ” (ไม้ ตะปู น็อต
แล็กเกอร์ ผ้า) และ “คน” (เช่น คนงานที่ผลิตเก้าอี้ คนทาตะปู คนผลิตแล็กเกอร์ คนขับรถส่งของ ไกล
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กว่านั้นคือ ชาวนาที่ปลูกข้าว) มากลุ่มละ ๕ อย่าง โดยให้เวลา ๕ นาที และให้ตัวแทนกลุ่ม ออกมา
อธิบายความเกี่ยวข้องกัน โดยอาจให้วาดเป็นรูปและเขียนเชื่อมโยงกัน
๓. จากนั้นให้ทุกกลุ่มคุยแลกเปลี่ยนสั้นๆ อีก ๒ นาที ว่า แล้ว “ตัวเรา” เกี่ยวข้องกับเก้าอี้ตัวนี้และสิ่งต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับเก้าอี้ตัวนี้อย่างไร และให้ตัวแทนกลุ่มพูดสรุปสั้นๆ
๔. ผู้สอนสรุปว่า สิ่งต่างๆ ล้วนมี ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน อย่ามองสิ่งต่างอย่างแยกส่วน และ “ตัวเรา”
เป็นส่วนหนึ่งของสิ่งต่างๆ ที่เชื่อมโยงถึงกัน สิ่งต่างๆ เป็นอย่างไรย่อมมีผลต่อตัวเรา ในทางกลับกันตัว
เราเป็นอย่างไรย่อมมีผลถึงสิ่งต่างๆ มีผลต่อสังคม และโลกของเรา
๕. ผู้สอนสามารถใช้สิ่งของอื่นๆ เพื่อฝึกการมองโลกแบบเชี่อมโยงได้อีก เช่ น ปากกา โทรศัพท์มือถือ
รถยนต์ อาคารเรียน
กิจกรรมที่ ๒ (๑) หาข่าวมาคุยปัญหาแบบที่ ๑
๑. ผู้สอนกาหนดหัวข้อข่าวให้ผู้เรียนไปหาข่าวมา โดยอาจตัดมาจากหนังสือพิมพ์ หรือปรินท์ออกมาจาก
อินเตอร์เน็ตก็ได้
๒. การเรียนครั้งต่อมาให้แบ่งกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ให้ประธานกลุ่มนาการพูดคุย ว่าข่าวที่หามาเป็น “ปัญหา”
ของสังคม หรือประเทศของเราอย่างไร ทั้งนี้โดยที่ยังไม่ต้องนาเสนอทางแก้ไข
๓. กติกาในการพูดคุยคือ หนึ่ง ไม่มีความคิดใครถูกไม่มีความคิดใครผิด ให้พูดทีละคนเมื่อคนหนึ่งพูด ทุก
คนต้องฟัง สอง ต้องพูดทุกคน ให้เวลา ๑๕ นาที
๔. ผู้สอนแจกกระดาษฟลิบชาร์ท ให้ทุกกลุ่มทาเป็นโปสเตอร์ออกมานาเสนอ ให้เวลาในการทาโปสเตอร์
๒๐ นาที
๕. ให้ประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอกลุ่มละ ๓ นาที อาจจะนาเสนอหลายคนก็ได้
๖. ผู้สอนสรุปและนาการแลกเปลี่ยนกลุ่มใหญ่
๗. ชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปใช้กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาสังคมกับความเชื่อมโยงกับตัวเรา (กิจกรรมที่ ๓)
กิจกรรมที่ ๒ (๒) หาข่าวมาคุยปัญหาแบบที่ ๒ (World Café)
๑. กิ จ กรรมการหาข่ า วมาคุ ย แบบที่ ห นึ่ ง มี เ พี ย งหั ว ข้ อ เดี ย ว แบบที่ ส องจะมี ห ลายหั ว ข้ อ เพื่ อ ให้ เ ห็ น
“ประเทศไทย” โดยใช้เทคนิควิธีการแบบ World Café หรือ “สภากาแฟ” ที่เน้นการ “ฟัง” และการ
แลกเปลี่ยนบนพื้นฐานของหลักความเสมอภาคที่มนุษย์ทุกคนเท่าเทียมกัน ผู้สอนจะกาหนดหัวข้อ
ใหญ่ๆ ให้กลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม ได้แก่ การเมือง สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม โดยอาจใช้วิธีการจับฉลาก
เมื่ อ แต่ ล ะกลุ่ ม ได้ หั ว ข้ อ ใหญ่ แ ล้ ว ให้ส มาชิ ก ในกลุ่ ม ไปหาข่า วตามหั วข้ อ นั้น โดยอาจตั ด มาจาก
หนังสือพิมพ์ หรือปรินท์ออกมาจากอินเตอร์เน็ตก็ได้
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๒. ให้ประธานกลุ่มนาการพูดคุย ๔ กลุ่มคือ ๔ Café ว่าข่าวที่หามาเป็น “ปัญหา” ของสังคม หรือประเทศ
ของเราอย่างไร ทั้งนี้โดยที่ยังไม่ต้องนาเสนอทางแก้ไข
๓. กติกาในการพูดคุยคือ หนึ่ง ไม่มีความคิดใครถูกไม่มีความคิดใครผิด ให้พูดทีละคนเมื่อคนหนึ่งพูด ทุก
คนต้องฟัง สอง ต้องพูดทุกคน ให้เวลา ๑๕ นาที
๔. เมื่อครบ ๑๕ นาที ให้สลับกลุ่ม โดยแต่ละคนเลือกไปเข้า Café อื่นได้ตามที่สนใจ ให้เวลาคุยอีก ๑๐
นาที โดยเจ้าของ Café และเลขานุการอยู่กลุ่มเดิม เมื่อครบเวลา ให้ทุกคนเลือกเข้า Café ปัญหาอื่นได้
อีกหนึ่งครั้ง ให้เวลาอีก ๑๐ นาที
๕. ให้ทุกกลุ่มทาโปสเตอร์ (ใช้กระดาษฟลิบชาร์ต) โดยให้เวลา ๒๐ นาที และให้เจ้าของ Café ออกมา
นาเสนอถึงประเด็นที่มีการคุยกัน ให้เวลานาเสนอกลุ่มละ ๓ นาที
๖. ผู้สอนสรุปและนาการแลกเปลี่ยนกลุ่มใหญ่
๗. ชั่วโมงเรียนครั้งต่อไปใช้กิจกรรมวิเคราะห์ปัญหาสังคมกับความเชื่อมโยงกับตัวเรา (กิจกรรมที่ ๓)
กิจกรรม ๓ ปัญหาในสังคมมาจากไหน – ฝึกการวิเคราะห์เชื่อมโยงให้เห็นว่าเราทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
๑. เมื่อทากิจกรรมหาข่าวมาวิเคราะห์ปัญหาแล้ว ให้ทุกกลุ่มวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา โดยมีเงื่อนไข
คือ ต้องวิเคราะห์ให้เจอว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาและสาเหตุอย่างไร
ตัวอย่าง สาหรับผู้สอน (เป็นแนวทางสาหรับผู้สอน ไม่ ให้เฉลยตั้งแต่แรก แต่ให้ใช้เป็นแนวทางให้
ผู้เรียนคิดด้วยตัวเอง)
ปัญหาโลกร้อน เกิดจากคนทาลายสิ่งแวดล้อม เราเคยแยกขยะหรือไม่ เราบริโภคจนเกินพอดีหรือไม่
ปัญหาขยะ ขยะเกิดจากใคร ใครเป็นคนทิ้งขยะ ใครที่ไม่ยอมแยกขยะ
ปัญหาทางเพศของเยาวชน เกิดจากสื่อ ละครหลังข่าว ใครคือสาเหตุ ผู้สร้างละคร สถานีโทรทัศน์
ผู้สร้างละครและสถานีโทรทัศน์สร้างละครตามเรตติ้ง แล้วใครคือเรตติ้ง
ปัญหาการเมือง นักการเมืองใช้อานาจโดยมิชอบ แล้วใครเลือกนักการเมืองเข้าสภา
ปัญหาคอร์รับชั่น นักการเมืองจะคอร์รับชั่นได้อย่างไร ถ้าไม่มีใครยอมให้สินบน แล้วใครเป็นคนให้
สินบน ใครเป็นคนให้เงินใต้โต๊ะแก้นักการเมือง เราเคยให้สินบนไหม เราเคยให้เงินตารวจไหม
๒. ให้ตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอ และเชื่อมโยงปัญหาเข้าด้วยกัน เราเป็นสาเหตุที่ทาให้เกิดปัญหาหนึ่ง
ปัญหานั้นก็จะเป็นสาเหตุของปัญหาอื่นๆ ต่อไป
๓. ถามว่าถ้าจะแก้ปัญหา ต้องเริ่มแก้ที่ใคร รัฐบาลแก้ไหวหรือไม่ ผู้มีอานาจแก้ได้หรือไม่ คาตอบคือเมื่อ
เราเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ เราต้องแก้ ที่สาเหตุ โดยเริ่มที่ตัวเรา เมื่อสาเหตุมีน้อยลงปัญหาก็ค่อยๆ
หมดไป ผู้เรียนเลือกได้ว่าจะเป็น “พลเมือง” คือเป็น “พละ” ของเมือง หรือจะเป็น “ภาระ” ของเมือง
๔. ให้ใช้กระบวนการเดียวกันนี้กับปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันการศึกษา
ของเรา ปัญหาแทบทุกอย่างเกิดจากคน ถ้าคนไม่ก่อปัญหา ปัญหาก็จะหมดไป สังคมก็จะเป็นสังคม
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เข้มแข็ง สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัยของเราก็จะเข้มแข็ง เมื่อ “ภาระเมือง” มีน้อยลง และ
มี “พลเมือง” เพิ่มมากขึ้น และจะมี “พละ” หรือกาลังในการแก้ปัญหาได้ทุกเรื่อง
๕. ขั้นตอนต่อไปให้ใช้กระบวนการ “การเรียนรู้โดยการทาโครงงานแก้ปัญหา” ซึ่งจะได้กล่าวถึงต่อไป
๓. กิจกรรมที่สร้าง “ความเป็นพลเมือง” ที่ฝึกคุณสมบัติทุกข้อของความเป็นพลเมือง
๓.๑ การเรียนรู้โดยการทาโครงงานแก้ปัญหา (Project-Based Learning) เพื่อฝึกความเป็น “พลเมือง” ที่ร่วม
รับผิดชอบและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม
กิจกรรมที่ ๑ การทาโครงงานแก้ปัญหาในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย
๑. ให้ผู้เรียนเสนอปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน หรือในมหาวิทยาลัย ที่เกิดจาก “คน” จากนั้นแบ่งกลุ่ม
ย่อยและให้ประธานกลุ่มนาการพูดคุยโดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและความเกี่ยวข้องกับตัวเรา โดย
วิเคราะห์ให้เห็นว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุของปัญหาอย่างไร และออกมานาเสนอหน้าห้อง (การฝึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมที่ ๓)
๒. จากนั้นให้กลุ่มย่อยพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียน ในมหาวิทยาลัย หรือใน
สถาบันการศึกษา โดยลงมือทาด้วยตนเอง
๓. ใช้แนวทางแก้ปัญหาที่นาเสนอในกลุ่มพัฒนาให้เป็น โครงงานกลุ่ม ถ้าแบ่งกลุ่มย่อยในห้องเป็น ๔
กลุ่ม ควรยุบให้เหลือ ๒ กลุ่มเพื่อให้มีสมาชิกมากพอสมควรในการทาโครงงาน โดยให้กลุ่มที่เสนอแนวทาง
คล้ายกันให้รวมกัน จากนั้นให้ประชุมเลือกประธานอีกครั้ง และให้คิดโครงงาน โดยมีเงื่อนไขคือ โครงงาน
จะต้องไม่ใช่การเสนอให้มหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนแก้ไข หรือให้รัฐบาล หรือให้คนอื่นแก้ไข แต่ต้องเป็น การ
ลงมื อ แก้ ปัญหาด้ ว ยตัว เราเอง เพื่ อ ฝึก การเป็น “พลเมือง” ที่ “พึ่ งตนเอง” ในการแก้ ปัญหา ทั้งนี้ใ ห้มี ก าร
อภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และพยายามนาไปสู่ข้อสรุป แบบเห็นพ้องต้องกัน โดยให้โครงงานมาจากตัว
ผู้เรียนเอง โดยผู้สอนเป็นเพียงผู้ให้คาแนะนา
๔. ให้ ท าโปสเตอร์โครงงาน และให้ ประธานหรือ ตัวแทนกลุ่มออกมาเสนอโครงงานพร้อมด้ว ย
โปสเตอร์ โดยให้เวลานาเสนอโครงงานกลุ่มละไม่เกิน ๔ นาที
๕. จากนั้ น ให้ แ ต่ ล ะกลุ่ ม ลงมื อ ท าโครงงาน โรงเรี ย น มหาวิ ท ยาลั ย สถาบั น การศึ ก ษา อาจจ ะมี
งบประมาณจานวนหนึ่งเป็นค่าอุปกรณ์ให้แต่ละกลุ่ม
๖. การทาโครงงานให้เวลาในการทา ๒ – ๓ สัปดาห์ โดยมีการติดตามผลการทางานเป็นระยะ
๗. เมื่อทาโครงงานเสร็จให้มีการเสนอ “ผล” การทาโครงงานในห้อง ถ้ามีหลายห้องให้มีการนาเสนอ
รวมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
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๘. จากนั้ น ในชั่ วโมงเรีย นครั้ ง ต่อ มาให้แ ต่ ล ะกลุ่ม สรุ ป ว่า โครงงานที่ ทาได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ผลในการ
แก้ปัญหาอย่างไร และได้เรียนรู้อะไรจากการทาโครงงาน
กิจกรรมที่ ๒ การทาโครงงานแก้ปัญหาของชุมชนรอบๆ โรงเรียนหรือรอบๆ มหาวิทยาลัย
๑. ให้ผู้สอนพาผู้เรียนลงชุมชนที่อยู่รอบๆ โรงเรียนหรือรอบๆ มหาวิทยาลัย เพื่อไปเรียนรู้สัมผัสปัญหา
ทั้งนี้โดยติดต่อประสานงานกับผู้นาชุมชน
๒. ให้มีแบบสอบถามง่ายๆ ในเรื่องปัญหาของชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือสาหรับนักเรียนในการลงไป
พูดคุยกับประชาชนในชุมชน
๓. จากนั้นนาข้อมูลกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มและในห้อง วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุ
๔. ให้เสนอแนวทางแก้ไข พัฒนาให้เป็นโครงงานโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
๕. ลงมื อท าโครงงานโดยใช้ ก ระบวนการเดี ย วกั น กั บการทาโครงงานแก้ ปัญหาในโรงเรีย นหรือใน
มหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ ๑)
กิจกรรมที่ ๓ การทาโครงงานแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมของเรา
๑. ใช้ กิ จกรรมนี้ต่อเนื่องจากกิ จกรรมวิเคราะห์ปัญหาที่เกิ ดขึ้นในสังคมว่ามาจากไหน (การฝึกความ
รับผิดชอบต่อสังคม กิจกรรมที่ ๓) โดยให้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยพัฒนาให้เป็นโครงงาน
๒. ลงมื อท าโครงงานโดยใช้ ก ระบวนการเดี ย วกั น กั บการทาโครงงานแก้ ปัญหาในโรงเรีย นหรือใน
มหาวิทยาลัย (กิจกรรมที่ ๑)
๓.๒ การเรียนรู้การปกครองตนเองของ “พลเมือง” ในระบอบประชาธิปไตยด้วยการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
กิจกรรมที่ ๑ การไปเลือกตั้งสภานักเรียน สภานักศึกษา องค์การนักศึกษา
๑. เมื่ อมี ก ารเลือกตั้ง สภานัก เรีย น หรือประธานนัก เรีย น (สาหรับนัก เรียน) หรือเลือกตั้งองค์ก าร
นักศึกษา/สโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษา (สาหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย ) ให้อาจารย์ถามว่าเรามีเลือกตั้ง
สภานักเรียน/ประธานนักเรียน องค์การนักศึกษา/สภานักศึกษาไปทาไม ทาไมต้องมีเลือกตั้ง องค์กรเหล่านี้มี
บทบาทหน้าที่อะไร ให้การบ้านให้นักเรียนนักศึกษาไปหาคาตอบ
๒. อาจารย์ให้การบ้านให้นักเรียนนักศึกษาไปเลือกตั้ง
๓. จากนั้นสัปดาห์ต่อมาให้มาคุยกันในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อะไร
(๒) ไปเลือกตั้งแล้วรู้สึกอย่างไร / นักเรียนหรือนักศึกษาที่ไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งมีเหตุผลอะไร
(๓) นักศึกษาเลือกผู้สมัครคนไหน ด้วยเหตุผลอะไร (ไม่ต้องบอกว่าเลือกใคร)
(๔) ประชาธิปไตยในโรงเรียน และในมหาวิทยาลัยสะท้อนประชาธิปไตยของประเทศไทยอย่างไร
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โครงการ “เสริมสร้างศักยภาพของข้าราชการกระทรวงมหาดไทย โดยการพัฒนาเป็นทีมวิทยากร”

๔. จากนั้นให้ประธานกลุ่มหรือตัวแทนกลุ่มออกมานาเสนอหน้าห้อง
๕. อาจารย์บันทึกประเด็นเป็นตาราง ให้แลกเปลี่ยน และสรุป
กิจกรรมที่ ๒ การไปเลือกตั้ง ส.ส. และการปกครองท้องถิ่น (สาหรับนักเรียนนักศึกษาที่มีสิทธิเลือกตั้งแล้ว)
๑. เมื่อมีการเลือกตั้ง ส.ส. / ส.ว. หรือ การเลือกตั้งท้องถิ่น (กทม. อบจ. เทศบาล อบต.) ให้อาจารย์ถาม
ว่าเรามีการเลือกตั้ง ส.ส./ส.ว./การเลือกตั้งท้องถิ่น ไปทาไม ผู้แทนหรือองค์กรเหล่านี้มีบทบาทหน้าที่อะไร ให้
นักเรียนนักศึกษาไปค้นมาตอบ
๒. ให้นักศึกษาไปใช้สิทธิเลือกตั้ง
๓. จากนั้นมาพูดคุยในห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อย ๔ กลุ่ม โดยมีประเด็นดังต่อไปนี้
(๑) องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่อะไร
(๒) ไปเลือกตั้งแล้วรู้สึกอย่างไร / นักศึกษาที่มีสิทธิแต่ไม่ไปเลือกตั้งมีเหตุผลอะไร
(๓) นักศึกษาแต่ละคน เลือกพรรคการเมืองใด หรือ ผู้สมัครคนไหน ด้วย เหตุผลอะไร (ไม่ต้องคุยกัน
ว่าใครเลือกพรรคอะไร) หรือกากบาทในช่อง ไม่ประสงค์ลงคะแนน หรือ ทาบัตรเสีย ด้วย เหตุผลอะไร
(๔) นักศึกษาเลือกแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อเป็น พรรคเดียวกัน หรือไม่ เพราะเหตุใด
(๕) นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการไปเลือกตั้ง
๔. ให้ประธานหรือรองประธานนาเสนอหน้าห้อง อาจารย์บันทึกประเด็นเป็นตาราง ให้แลกเปลี่ยนทั้ง
ห้อง และสรุป
๔. สรุป
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองที่ได้นาเสนอไปทั้งหมดนี้ ผู้สอน
สามารถนามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนและแนวทางของตัวผู้สอนเอง สิ่งที่ต้องทาคือ “การลงมือทา”
เปรียบเสมือนการทาอาหาร ไม่มีใครทาอาหารเป็นมาตั้งแต่เกิด ตอนแรกเริ่มที่เรายังทาอาหารไม่เป็นก็ต้องเปิด
“ตาราทาอาหาร” และทาตามขั้นตอนที่เขียนไว้ในตารา โดยพ่อครัวหรือแม่ครัวสามารถ “ปรุง” ให้เหมาะสม
และถู ก ปากกั บ ผู้ รั บ ประทานได้ เมื่ อ ท าไปแล้ ว ก็ จ ะค่ อ ยๆ ท าเป็ น อาหารเป็ น เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละทั ก ษะ
จนกระทั่งทาอาหารข้าวเป็นด้วยตนเอง ไม่ต้องเปิดตาราอีกต่อไป และสามารถที่จะ “ออกแบบ” หรือคิดค้น
ตาราใหม่ๆ ด้วยตนเองได้
การศึก ษาเพื่ อสร้า ง “ความเป็ นพลเมือง” ก็ เป็นเรื่องทานองเดีย วกั น ส าคัญที่สุดคือผู้ส อนต้องยึ ด
หลักการส าคัญที่สุดคือ ผู้สอนเป็น “วิทยากรกระบวนการ” ที่จัดกระบวนการเรียนรู้ใน “แนวระนาบ” ให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้และพัฒนาความเป็นพลเมืองในข้อต่างๆ ให้มีขึ้นมาด้วยตัวของผู้เรียนเอง โดยผู้สอนจะไม่ใช่
แต่เพียง “สอน” แต่จะ “เรียนรู้” ร่วมกันไปกับผู้เรียน และจะเกิดความเชี่ยวชาญชานาญการในการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการสร้างความเป็นพลเมืองขึ้นมาในที่สุด.
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